ELC  X-CORE®  PRO-C®  ICC2   I-CORE®  DUAL®  ACC  ACC2  BTT   NODE  WVS  XCH

ICC2

Número de setores de irrigação: 8 a 54
Tipo: modular

►► Memória de fácil recuperação
►► QuickCheck™
►► Proteção automática contra
curto-circuito
►► Ajuste sazonal: manual ou
automática via Solar Sync
►► Espera entre setores de irrigação
►► Programabilidade de sensores
►► Espera programável Clik
►► Dias sem rega
►► Knockouts adicionais para
flexibilidade na montagem
►► Memória não volátil
►► Ignora (Bypass) do sensor de chuva
►► Início manual e avanço com um
só toque

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS
• P/MV (24 VCA): até 0,56 A
• Entrada do transformador:
120/230 VCA, 50/60 Hz
• Entradas do sensor: 1
• Saída do transformador: 24 VCA, 1,4 A • Temperatura de funcionamento:
-17 °C a 60 °C
• Saída do setor de irrigação:
(24 V) 0,56 A

Plástico

Altura: 30 cm
Largura: 35 cm
Profundidade: 13 cm
Metal (cinza ou inoxidável)
Altura: 41 cm
Largura: 33 cm
Profundidade: 13 cm

CONTROLADORES

CARACTERÍSTICAS
• Número de setores de irrigação: 8 a 54
(metal), 8 a 38 (plástico)
• Tipo: modular
• Material: pedestal de plástico, aço
inoxidável, metal, exterior de plástico
• Tela com retroiluminação
• Programas independentes: 4
• Horários de início por programa: 8
• Tempo de operação máximo do
setor de irrigação: 12 horas
• Operação simultânea de programas: 2
• Período de garantia: 5 anos
►► Integrado ao Solar Sync
►► Função de espera do Solar Sync
►► Ciclo e seca

APPROVALS
•
•
•
•

CE, UL, cUL, FCC, RCM
Montagem na parede de plástico: IP44, NEMA 3R
Montagem na parede de metal (inclui aço inoxidável): IP44, NEMA 3R
Pedestal de plástico: IP24, NEMA 3R

Módulos de expansão

Estes modelos avançados de saída de setor de irrigação
expandem versões antigas e novas de ICC e incluem
supressão adicional de tensão, em incrementos de 4, 8 ou
22 setores de irrigação.

► = Descrições detalhadas de funcionalidades avançadas na página 101

ICC2

EXPANSÃO DE SETOR DA SÉRIE ICC2

Modelo

Descrição

I2C-800-PL
I2C-800-M
I2C-800-SS

Modelo básico com 8 setores, montagem na parede,
exterior de plástico
Modelo básico com 8 setores, montagem na parede,
exterior de metal cinza
Modelo básico com 8 setores, montagem na parede,
aço inoxidável

I2C-800-PP

Modelo básico com 8 setores, pedestal de plástico

ICC-FPUP2

Kit de adaptação ICC2 para ICCs originais

ICC-PED

Pedestal cinza de metal para montagem na parede

ICC-PED-SS

Pedestal de aço inoxidável para montagem na parede

ICC-PWB

Placa de fiação opcional para pedestais de metal

Visite hunterindustries.com

Modelo
ICM-400
ICM-800
ICM-2200*

Descrição
Módulo de encaixe de 4 setores com supressão de
tensão aprimorada
Módulo de encaixe de 8 setores com supressão de
tensão aprimorada
Módulo de expansão de 22 setores (um por controlador)

Observação:
os módulos ICM mais novos são compatíveis com versões anteriores do
controlador ICC original.
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